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ROZHOVOR

Náš fotograf
Petra Pavlíčka s fotoaparátom v ruke môžete stretnúť na mnohých akciách, ktoré sa konajú v obci. Nebude to inak ani v budúcnosti. Je novým členom redakcie Jablonovských
novín a jeho fotky si budete môcť pozrieť aj na našich stránkach.
tou bolo fotenie pre našu telovýchovu a futbal. Foťák ma aj živil. Koncom 70. rokov som
pracoval na družstve ako kultúrno-propagačný technik a mal som na starosti aj výrobu
propagačných materiálov. Naše družstvo bolo
v tomto smere medzi najlepšími na Slovensku.
Aj na ďalších miestach môjho pôsobenia som
všetko dokumentoval a fotil. Či už ako agronóm, alebo keď som pracoval ako vedúci výroby Jadrev s. r. o. Jablonové. Fotkami a textami
som prispieval aj do Roľníckych novín.
Fotograf Peter Pavlíček

• Fotografovanie je vaša veľká a dlhoročná
záľuba. Ako ste sa k nej dostali?
Prvé fotky som robil, keď som mal 7 či 8
rokov. Bolo to koncom 50. rokov. Keď som
mal 9 rokov, môj ujo Slavo Brichta mi daroval bakelitový foťák Pionier na zvitkový film.
Prvé fotky som robil na našom miestnom
družstve, keď sa práve zakladalo. Babičky
tam vylamovali mak. Ja som medzi ne prišiel
ako veľký reportér, nevedel som, či to bude
dobré alebo zlé. Dopadlo to dobre. Fotky som
vyvolával tak, že som zobral mamine taniere,
dal som do nich vývojku, vodu a ustaľovač. To
boli moje začiatky. Postupne som sa vybavoval lepšou technikou. Fotografovaniu som sa
intenzívne venoval na vojenčine v Přerove,
kde som fotil pre potreby armády a vlastne
všetky udalosti v útvare. Veľa som sa tam naučil. Mal som vlastnú fotokomoru a armádne
fotoaparáty. Po príchode do civilu som prvé
zarobené peniaze investoval do vybavenia
vlastnej fotokomory.
• Máte obrovskú zbierku fotiek, ktorá je
fotokronikou našej obce. Ako vznikala?
Od mlada som fotil všetky možné akcie v našej obci, napríklad brigády, detské akcie, MDŽ,
futbal. Na začiatku 70. rokov som robil už aj
farebné fotky, ale veľmi som sa do toho nepúšťal, lebo to bolo drahé. Potom ma ľudia volali
fotiť deti a rôzne rodinné udalosti, no priori-

• Ste veľmi iniciatívny a činorodý človek.
Nezmenil sa váš vzťah k tejto záľube?
V mladosti som túžil byť kameramanom, no
nakoniec som sa rozhodol pre chemickú priemyslovku. Tento svoj sen si plním teraz aspoň
tak, že dokumentujem najrôznejšie aktivity
v našej obci. Natáčam videá a fotím hlavne
futbalové zápasy, podujatia našej Jednoty dôchodcov, ich zájazdy a stretnutia, ale aj Sviatky
Pomoravia, hasičov, naše deti pri vystúpeniach napríklad v Seniorville. Som aj hlavným
prispievateľom na klubovú stránku FK Jablonové na Facebooku. Mám doma veľké zbierky
najrôznejšieho dokumentačného materiálu
o našej obci a verím, že sa nájde spôsob, ako sa
oň podeliť s ostatnými. Práca by ma tak ešte
viac tešila. Páčilo by sa mi, keby u nás fungovalo letné kino, alebo nejaký priestor, kde by
sa dali počas teplých večerov premietať filmy,
športové prenosy, prezentovali by sa fotografie z rôznych akcií, videá ľudí z dovoleniek,
dalo by sa tam posedieť hoci aj pri káve. Na
takýchto spoločných akciách by sa mohli stretávať starí Jabloňáci a noví prisťahovaní obyvatelia a mohli by tak spoznávať tunajší život.
Ak by mal niekto záujem o natočené videá, fotografie alebo by potreboval pomoc, môže ma
kontaktovať na mojej facebookovej stránke.

• Ako sa vyrovnávate s napredujúcou technikou?
Technika ma veľmi baví, je stále nová a ja
s tým žijem. Vždy sa prispôsobujem trendu
a idem s dobou. Veľa som do nej investoval,
ale nebanujem. Pamätám sa, že keď som za-
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čal chodiť do školy, učil som sa pri sviečke.
Potom prišli prvé tranzistory a ako išla doba
dopredu, aj prvé televízory. V dedine boli dva,
v škole a na obecnom úrade a chodila ich pozerať celá dedina. My sme mali televízor medzi prvými a vtedy k nám domov chodievalo
strašne veľa ľudí sledovať vysielanie. Potom
prišli magneťáky, počítače, mobily, éra digitálu, satelity, videokamery. Vždy, keď prišlo niečo nové, robil som výmenu techniky.
• Technické zručnosti ste využili aj pri
príprave návrhu na zvýšenie bezpečnosti
v obci. Poviete nám o tom viac?
Veľmi mi leží na srdci bezpečnosť v obci
z hľadiska dopravy. Považujme to za prioritu!
Z mojej občianskej iniciatívy som vypracoval
návrh na zvýšenie dopravnej bezpečnosti. Fotograficky som zdokumentoval hlavnú cestu
od Lozorna až po výjazd na Pernek, všetky
bočné cesty a ulice, chodníky, prechody pre
chodcov i školskú zónu. Každú ulicu v Jablonovom som podrobne zmapoval a vytýčil
základné dopravné značky, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť ľudí. Dva roky som mapoval
dopravnú špičku, frekvenciu dopravy a rýchlosť áut prechádzajúcich cez obec. Vypracoval
som o tom podrobnú štatistiku. Ako som zistil,
vodičov pribrzdí jama na ceste, ale možnosť,
že z ktoréhokoľvek domu môže vybehnúť
dospelý alebo dieťa, to nie. Detailne prepracovaný návrh aj s opatreniami, nákresmi, návrhmi prechodov, chodníkov, zón a značiek
som v novembri 2016 predložil vedeniu obce.
(Vyjadrenie vedenia obce je na s. 3 – J. R.).
Za rozhovor ďakuje Jaroslava Roguľová.

Popri fotení je druhou najväčšou záľubou Petra
Pavlíčka hubárčenie.
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OCÚ INFORMUJE

Uznesenie zo 14. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Jablonové z 12. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom

A) Schvaľuje
Uznesenie č. 228/12/16 – program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 230/12/16 – overovateľov zápisnice Mgr. Ľuboša Baníka, PaedDr. Mariána
Tótha  Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 231/12/16 – návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Stanislav Tesárik
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 232/12/16 – znenie zápisnice
z 13. zasadnutia OZ dňa 14. 11. 2016
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržal sa: 1 (Prokop)
Uznesenie č. 233/12/16 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 5/2016 o dani
z nehnuteľnosti na rok 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 234/12/16 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 6/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 235/12/16 – schvaľuje rozpočet obce Jablonové na rok 2017 a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 236/12/16 – schvaľuje rozpočet obce Jablonové na rok 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 237/12/16 – 3. zmenu rozpočtu obce Jablonové na rok 2016
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 241/12/16 – plat starostu obce
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov podľa priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve za predchádzajúci
rok, vynásobenej koeficientom 1,98 (násobok určený podľa počtu obyvateľov – obec od
1 001 do 3 000 obyvateľov) a zaokrúhlený na
celé EUR nahor, zároveň schvaľuje navýšenie
základného platu starostu obce o 70 % s účinnosťou od 1. januára 2017
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 245/12/16 – dotáciu na rok
2017 v sume 5.000,00 EUR Futbalový klub Jablonové Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
B) Berie na vedomie
Uznesenie č. 240/12/16 – interpelácie
poslancov
Uznesenie č. 244/12/16 – informáciu o situácii vo futbalovom klube
C) Určuje
Uznesenie č. 229/12/16 – za zapisovateľku
Sidóniu Rusnákovú
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Osobnosť
roka 2016

D) Konštatuje
Uznesenie č. 239/12/16 – že, uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí OZ č.
628/07/10, č. 403/03/14, č. 52/03/15, č.
103/09/15, č. 146/02/16, č. 203/09/16,
č. 206/09/16, č. 222/11/16, č. 227/11/16
nie sú splnené a zostávajú v platnosti
a uznesenia č. 104/06/07, č. 305/10/08, č.
306/10/08, č. 307/10/08, č. 480/10/09, č.
481/10/09, č. 485/10/09 sú dlhodobého
charakteru.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
E) Poveruje
Uznesenie č. 242/12/16 – starostu obce
predložiť kúpnu zmluvu s p. Milanom Perneckým, Jablonové č. 531 na predaj časti pozemku parc. č. 1092/20 o výmere 147 m2 za
cenu 50,00 EUR/m2 na vybudovanie prípojok
(budúci stavebný pozemok).
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 243/12/16 – starostu obce
zaslať avízo o úhrade a do 15. 12. 2016 uhradiť dotáciu SZUŠ Lozorno
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie č. 246/12/16 – komisiu výstavby,
dopravy a životného prostredia vypracovať
riešenie prístupu na parc. č. 634/5, vo vlastníctve p. Márie Adámkovej, Jablonové č. 128,
Anny Kollárikovej, Jablonové č. 127.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
F) Neschvaľuje
Uznesenie č. 238/11/16 – žiadosť p. Jurnej
Jany, Jablonové č. 143 o prenájom časti pozemku parc. č. 604/3 o výmere 60 m2 na parkovanie.

Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0
Zapisovateľka: Sidónia Rusnáková

Mirka Antolíková, vedúca občianskeho
združenia folklórneho súboru Jabúčko, si na
Vianočných trhoch prevzala z rúk starostu,
p. Uhliarika, ocenenie Osobnosť roka 2016.
Už niekoľko rokov sa stará o vytvorenie
pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu slovenskému dedičstvu u mladých v našej dedine.
Vychovala už pár ročníkov zanietencov pre
slovenský folklór. Na stretnutiach folklórneho súboru zodpovedne, s láskou a zmysluplne vypĺňa ich voľný čas. Jabúčko so svojím
progamom vystupuje aj mimo našej obce
a zviditeľňuje jej meno nielen na Záhorí, ale
aj v ostatných častiach Slovenska. Za to jej
patrí veľká vďaka a podpora od obce aj nás
všetkých. Želáme jej veľa trpezlivosti a odhodlania, aby v tejto krásnej práci pokračovala aj v nasledujúcich rokoch.
-JB-

Táto služba umožňuje jednoduchým spôsobom informovať občanov o aktuálnom dianí
v obci prostredníctvom SMS a e-mailu. Naša
obec zriadila túto bezplatnú službu pre občanov v roku 2015. Od spustenia ubehol viac
ako jeden rok, prihlásených je 252 odberateľov, cca 1/2 domácností.
Nie vždy sa stačí dobehnúť na ulicu a vypočuť si hlásenie v miestnom rozhlase
oznam o predajnej akcii, o tom, že pani zubárka alebo detská lekárka neordinuje, že
prebieha odpis stavu plynu, je zmena vývozu odpadu, prebehne zber papiera, koná sa
kultúrna akcia a iné. Na hlásenie v rozhlase

sú naši občania zvyknutí, no pravdou je, že
dôležité informácie si môžu vypočuť len
vtedy, ak sú v čase hlásenia doma, funguje
rozhlas a neduje silný vietor. A čo vy, čo nie
ste doobeda doma? Registrujte sa na odber
správ cez aplikáciu dostupnú na našej web
stránke: https://sms-info.eu/spravy/odosielatel/jablonove. Aktivácia je jednoduchá,
stačí zadať telefónne číslo na odber SMS, emailu, v nastaveniach si určíte, ktoré správy
a akým spôsobom chce prijímať, či cez SMS
alebo emailom, počkáte cca 8 sekúnd, príde
SMS s overovacím kódom pre aktiváciu, kód
zadáte do systému a je hotovo.
-IF-

Informácie občanom
cez SMS a e-mail

OCÚ INFORMUJE
Vážení občania,
rok 2016 je minulosťou. Minulosťou, za
ktorou sa dnes môžeme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo nám uplynulý rok
priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak,
v čom bol pre nás menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom.
A každý si ho bude bilancovať po svojom.
•••
Obec k 31. decembru 2016 mala 1 287
obyvateľov. Rady našich občanov opustilo
v uplynulom roku 9 žien a 8 mužov, všetci
zanechali po sebe stopy v našich životoch
a žijú ďalej v našich spomienkach. Narodilo
sa 5 dievčat a 5 chlapcov.
Po finančnej stránke sme zakončili rok
s vyrovnaným rozpočtom, v tom by si mohli
od nás vziať príklad aj všetky naše ministerstvá a celá vláda. Vieme udržať výdavky
na úrovni našich príjmov, a pritom budovať všeobecne prospešné veci. V minulom
roku takou finančne výraznou investíciou
bolo vybudovanie ďalšej časti kanalizácie,
ktorá nás zase o kúsok posunula k vyriešeniu nášho dlhodobého problému. V novom roku sa budeme uchádzať o financie
na ďalšiu časť kanalizácie a tiež o podporu
z európskych fondov na zvýšenie kapacity
našich školských zariadení. Toto by mali
byť dva finančne najväčšie projekty pre nasledujúce obdobie.

Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu
obce. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, členom
všetkých spoločenských a záujmových organizácií v obci, súkromným organizáciám
a jednotlivcom, ktorí akoukoľvek mierou
a formou prispeli k chodu obce alebo obohatili spoločenský život našej obce, a tým
dokázali, že im Jablonové nie je ľahostajné.
Čo čakať od nového roka? Ekonomické krízy vystriedali bezpečnostné hrozby.
Tieto negatívne javy vzišli z egoizmu človeka, ktorý prerástol ľudskosť a vzájomnú
pomoc. Prosím vás však, milí spoluobčania, aby sme sa v tejto zložitej dobe prim-

kli k sebe, aby sme boli jednotní, pozorní
a trpezliví. Správnou cestou je dobrá vôľa,
vzájomná zmysluplná pomoc a spolupráca na spoločných a dobrých cieľoch. Tým
hlavným je budovanie našej obce, tak, aby
sa v nej cítili bezpečne a pokojne tak mladí
ako aj starší, domáci aj cezpoľní, jednoducho každý človek dobrej vôle.
Ponechajme si energiu, ktorou nás naplnili vianočné sviatky pre celý nový rok, aby
sme ho v pokoji zvládli so všetkým, čo nám
prinesie.
Milí občania, dovoľte mi v mene svojom
a tiež i v mene mojich spolupracovníkov,
v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, popriať Vám do nového roka
veľa sily a šťastia v každodennom živote.
Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, rodinného pokoja, nech Vám prinášajú
šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa
prekonať zlo dobrom, zabudnime na spory či už v rodinách alebo medzi susedmi,
venujme sa tomu, čo má naozaj hodnotu
– fungujúca rodina, priateľstvo a vzájomná
pomoc.
Na záver Vám želám pokojný a úspešný
každý deň roka 2017.
Ondrej Uhliarik, starosta

Dane z nehnuteľností
a komunálny odpad

Občianska
iniciatíva

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad sa budú
zasielať doporučene listovou zásielkou.

Pán Peter Pavlíček detailne spracoval návrh na dopravné značenie na našich cestách
a predložil ho vedeniu obce. Musím ho pochváliť za príkladnú občiansku iniciatívu.
Jeho spracovanie dostala komisia výstavby
obecného zastupiteľstva na ďalšie vyhodnotenie. Osadenie nových dopravných značiek
budeme realizovať vo viacerých fázach. Najprv prioritne osadíme značky na neoznačených križovatkách a súhrnne dopravné
značky, ktoré budú upravovať dopravu na
jednotlivých uliciach. Postupne doplníme informačne značenie.
Druhú časť pozorovania pána Pavlíčka, t.
j. frekvenciu dopravy na hlavnej ulici, sme
už prerokovali so županom Pavlom Frešom,
ktorý prisľúbil rokovanie s Regionálnymi
cestami, ktoré sú správcom našej hlavnej
cesty. Od tohto rokovania si sľubujeme riešenie vjazdov do obce, ktoré by mali „pretekárov“ spomaliť. Naozaj frekvencia jedno auto
za 10 sekúnd a navyše nepovolenou rýchlosťou je jednoducho neúnosné.
-Ondrej Uhliarik, starosta-

známky uviesť meno a priezvisko daňovníka z dôvodu spárovania platby.
Po uhradení poplatku za komunálny odpad iným spôsobom ako v hotovosti si nezabudnite prevziať známku na smetnú nádobu
s označením roka 2017. Ak vám bude chýbať,
pracovníci zberovej spoločnosti nebudú likvidovať odpad vo vašej nádobe od 30. mája. -IF-

Výber platieb v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu sa začne od 20. februára 2017 počas stránkových hodín. V hotovosti je možné uhradiť sumu len do 300,00
eur, vyššie čiastky sa hradia prevodom alebo
šekom na účet obce. V prípade, že nie ste
daňovník a uhradíte vyrubenú daň prevodom za niekoho iného, je nutné do po-

Výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu v roku 2017 je nasledovná:
Veľkosť nádoby

Frekvencia vývozu
za mesiac

Ročný poplatok v Eur

120 l

1x

22,50

240 l

1x

45,00

120 l
240 l

1100 l
vrece

2x
2x
2x

1 ks

45,00
90,00

412,60
3,50

[3]

JABLONOVSKÉ OKIENKO

Štatistika obyvateľov
v Jablonovom za rok 2016
V roku 2016 sa na trvalý pobyt v obci Jablonové prihlásilo 58 občanov a odhlásilo sa
z trvalého pobytu 40 občanov. Počet obyvateľov k 31. decembru 2016 je 1 287.

NARODENÉ DETI

ZOMRELÍ OBČANIA

SOBÁŠE

Marec:
Lukáš Gavorník, Alex Kubačák, Nino Matejka
Jún:
Lukáš Bareš
Júl:
Jozef Gajarský
September:
Amália Hilková, Julie Košč
November:
Laura Macejková, Mia Kortišová
December:
Dorota Kališová
Január:
Ružena Morávková
Február:
Mária Gregorová
Marec:
Štefan Jánoš, Jarmila Dohnalová
Apríl:
RSDr. Jindřich Ditrich
Máj:
Ing. Mgr. Jaroslav Machýček
Jún:
Margita Miklíková
Júl:
Rudolf Krajčírovič, Ján Tesárik, Jozefína Prôčková
August:
Ján Striž
September:
Štefánia Michalovích
Október:
Denis Šmilňák
November:
Jozef Jánoš, Matilda Petrášová, Filoména Pavková
December:
Antónia Čehyová
Január:
Renáta Botlóová – Stanislav Beňo
Marec:
Matej Ondruš – Erika Masarovičová
Máj:
Andrea Belošicová – Ľudovít Polákovič
František Mackovič – Iveta Gajdárová Vacíková
Hana Svobodová – Ing. Vladimír Ťahuň
Jún:
Lucia Masarovičová – Michal Baleja
Júl:
Katarína Vávrová – Peter Pír
Mária Kocanová – Vladimír Mikuš
September:
Lucia Prokopová – Jozef Válent
December:
Ing. Ján Fehér – Zuzana Fridrichová
-Vypracovala Lenka Matejková, OcÚ-
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Zomrela pani
učiteľka Dubravka
Prchalová

Dňa 9. januára 2017
zomrela dlhoročná učiteľka našej základnej
školy pani Dubravka
Prchalová.

Narodila sa 18. mája 1931. O jej začiatkoch
v našej škole hovorí kronika: „Po nástupe
s. Š. Štukovej na materskú dovolenú dňa 5.
XI. 1957 bola sem preložená z Osemročnej
strednej školy v Lozorne s. Dubravka Prchalová s nástupom dňa 13. nov. 1957.“
Za 33 rokov pôsobenia na našej škole bola triednou učiteľkou 749 žiakom
rôznych ročníkov. No od školského roku
1967/1968 (s výnimkou školských rokov
1979/80 a 1980/81) učila len v 1. ročníku. Zo spomenutého počtu žiakov zaškolila 408 prváčikov. Verím, že si zopár
Jabloňákov na ňu spomenie. Osobne som
ju nemal možnosť spoznať, no zo spomínania p. Masarovičovej viem, že bola učiteľkou na správnom mieste.
Svoje pôsobenie na našej škole ukončila k 30. júnu 1990. „Pani učiteľka Prchalová po dosiahnutí dôchodkového veku odchádza spomedzi nás, kde vlastne strávila
polovicu svojho plodného života na zaslúžený odpočinok. Dôstojne sa s ňou rozlúčili i zástupcovia obce na Obecnom úrade
v Jablonovom v obradnej sieni. Prajeme jej
na zaslúženom odpočinku hodne zdravia
a spokojnosti,“ stálo v zápise v kronike.

Česť jej pamiatke.

Pavol Škoda

Žlté nálepky

Jablonovské noviny sa roznášajú do schránok, ktoré sú označené žltou nálepkou. Ak
ju nemáte, môžete si ju vyzdvihnúť na Obecnom úrade v stránkových hodinách. -JN-

JABLONOVSKÉ OKIENKO

St
Po Ut

Št

Pi

2017

So Ne

16. február
17. február
19. február
21. február
28. február
3. marec
16. marec
17. marec
19. marec
19. marec
29. marec
31. marec
Marec
6. apríl
13. apríl

KALENDÁR
Zber papiera a kartónového papiera

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové, informácie poskytne
jej predseda P. Pavlíček na čísle 0902 199 924.
Zber skla

Pochod maškár

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Zber plastov

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne
Vítanie detí do života

Burza zvierat, predaj hydiny a krmiva, organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Jablonové, informácie poskytne
jej predseda P. Pavlíček na čísle 0902 199 924.
Zber skla

Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 1x a 2x mesačne
Bazárik detského oblečenia (Rodinný klub)
Burza kníh (Rodinný klub)
Zber plastov
Vývoz komunálneho odpadu s intervalom 2x mesačne

Kultúrno-spoločenské akcie
v roku 2017
Termín

Február

11.
28.

Marec

19.

Apríl
Máj

6.
27.

Jún

17. – 18.

Júl – August

September

2.

Október

November

4.

December

9.

Obecno-školský ples
Pochod maškár
Pochovávanie basy
Vítanie detí do života
Vynášanie Moreny
Mesiac knihy – k rodičia čítajú deťom, burza kníh
Brigáda čistý chotár
Stavanie mája
Vatra oslobodenia + turnaj v minifutbale na umelej tráve
Deň matiek
Deň detí, rodiny, športu + tanečná zábava chovateľov
21. ročník Sviatkov Pomoravia
Výlet pre dôchodcov
Volejbalový turnaj
Letný tábor
Letná fotosúťaž
Hodová zábava

Jablkové hodovanie + veselá tekvica
Šarkaniáda
Mesiac úcty k starším – divadelné predstavenie
Podhorská výstava zvierat

Ochutnávka vín a špecialít z diviny
Lampiónový sprievod
Katarínska zábava
Rozsvietenie stromčeka, vianočné trhy
Posedenie seniorov
Stolnotenisový turnaj

Chovatelia: pravidelná burza zvierat – 3. nedeľa v mesiaci (7,00 – 12,00 hod.)
Požiarny zbor: účasť na súťažiach
Vypracovala: Komisia kultúry a sociálnych vecí

Schôdza hasičov
V piatok 13. januára 2017 sa konala
členská výročná schôdza nášho Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Jablonové.
Veliteľ zboru Jozef Katerinec skonštatoval, že plány vytýčené na rok 2016 sme
splnili. Zúčastnili sme sa na súťažiach
v Záhorskej Novej Vsi (žiaci a dorast)
a v Studienke (muži). Absolvovali sme
taktické cvičenia (Rohožník, Jablonové,
Kuchyňa). Vykonávali sme preventívne
prehliadky vykurovacích zaradení v obci.
V máji sme zorganizovali tradičnú Vatru
oslobodenia. Ako súčasť prípravy sme
v obci zbierali drevený odpad z domácností. Obyvateľom sme tak pomohli efektívne znehodnotiť nepotrebné skrine či
police. Podieľali sme sa aj na organizovaní programu na MDD.
Na výročnej schôdzi sme si vytýčili ciele na tento rok. Plánujeme zúčastniť sa na
viacerých súťažiach. V minulých rokoch
nás na týchto podujatiach znevýhodňovala zastaraná technika, s ktorou sme
nemohli konkurovať lepšie vybaveným
družstvám. Obec však uvoľnila prostriedky na zakúpenie a prerobenie nového
čerpadla, čím sa vybavenie nášho zboru
vyrovná technike ostatných družstiev
a máme tak dobré šance umiestniť sa na
vyšších priečkach. Náš zbor za túto podporu obci úprimne ďakuje.
Jednou z našich priorít v roku 2017 je
aktívnejšie sa venovať výchove a výcviku
mladých hasičov. Desať našich členov sa
pripravuje na kvalifikačný postup, ktorý
je nevyhnutný na napredovanie organizácie a na efektívnejšie plnenie úloh, ktoré
nám vyplývajú zo zákonných ustanovení o dobrovoľných hasičských zboroch
na Slovensku. V súčasnosti má náš DHZ
35 členov, z toho je okolo 15 aktívnych.
V tomto roku sa zúčastníme na taktických
cvičeniach, ktoré budú zamerané na preverenie techniky a mužstva.
Ako v minulosti, tak aj tento rok sa
budeme podieľať na tradičných akciách
v obci vrátane vatry a MDD. Budeme pokračovať vo vykonávaní kontroly vykurovacích jednotiek v našich domácnostiach,
preto prosíme občanov, aby nám vychádzali v ústrety.
Tieto kontroly sú dôležité z hľadiska
prevencie pred požiarmi.
-Matej Jánoš, DHZ-
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Ako zimujeme v škôlke
Zimný čas sme odštartovali prípravou na advent a Vianoce. Vianočnú besiedku sme poňali
trocha inak ako po minulé roky. S názvom od Ondreja do Troch kráľov sme poukázali na
tradície, ľudové pranostiky a porekadlá. Deťom sme ponúkli možnosť vnímať Vianoce nielen cez darčeky, ale aj cez myšlienku, ako a prečo konať dobré skutky. Každý deň nás prekvapili tým, čo dobré urobili v rodine a podarilo sa nám nepriamo zapojiť aj rodičov (niekto predsa musel tie dobré skutky odsúhlasiť a napísať. Tie sme potom poslali Ježiškovi).
Tohtoročná zima nás prekvapila. Po prázdninách nás priamo vtiahla do svojho ľado-

vého kráľovstva plného snehu, ľadu a mrazu.
S deťmi sme tvorili zimné krajiny rôznymi

Prázdniny očami štvrtákov
Príspevok do tohto vydania novín sme poňali trochu inak. Keďže sme to väčšinou my, učitelia, ktorí prinášame novinky o tom, čo sme kedy zažili s deťmi, dali sme tentokrát priestor
našim najstarším žiakom – štvrtákom. Ich úlohou bolo napísať slohovú prácu s veľmi všeobecným zadaním – prázdniny. Musíme uznať, že všetci štvrtáci sa s touto témou bravúrne
popasovali. Spod ich pera vychádzali naozaj skvelé príbehy, ktoré nakoniec samostatne
prepisovali a upravovali na počítači, v rámci informatickej výchovy. Škoda len, že nie je
priestor na uverejnenie všetkých prác. Preto sme vybrali dve, ktoré nás oslovili najviac a tie
ostatné čakajú na vaše uznanie na nástenke v ZŠ.
-Kolektív ZŠMiška Kalmárová

Moje Vianoce

Vo štvrtok sme mali ísť ku babke na Oravu.
Lenže moji rodičia už boli unavení, tak sme
išli v piatok ráno. Babka sa volá Zdenka. Nebýva sama. Býva s ňou aj: dedo Anton, krstný
Tomáš, krstná Aďka a moja malá sesternička
Olivka.
Veci sme si balili vo štvrtok. Keď už bol
piatok, tak sme sa naraňajkovali a išli sme.
Zobrali sme aj nášho psíka Rikiho. Hrozne
som sa tešila, lebo s Triebeľovcami sa moc
nevidím. Bývajú totiž v Žiline na Orave.
Keď už sme boli na ceste, tak bola nuda.
Vždy keď niekam ideme, tak sa pomodlíme
ruženec za zdravie našej rodiny, aby sme
šťastlivo docestovali. Potom sme so sestrou
spievali pesničky, ktoré išli v rádiu. A prišla
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naša najobľúbenejšia časť. Ja, sestra a brat
sme zaspali.
Keď sme prišli ku babke, prvé čo spravila, rezko na nás zavolala: ,,Poďte sa najesť!“
Tak... a je to tu.
Už bola sobota a začali sme chystať stôl.
Bol nádherný! Ja som im veľmi nepomohla, lebo som mala strážiť Olivku. Na nočnú
omšu som nešla, lebo som vedela, že zaspím.
Tak som išla na rannú omšu aj so sestrou, dedom a babkou.
,,Hurá!!!“ Už bol večer a my sme konečne mohli jesť. Samozrejme sme sa najprv
pomodlili. „Á-á-á-á!“ To som zakričala, lebo
sme išli hore ku stromčeku. Dostala som:
Harry Potter omaľovávanky, knihu, peňaženku a pyžamo. U babky sme zostali ešte dva
dni. No... rozlúčili sme sa a išli sme domov.

kúzelnými technikami. Robili sme pokusy
s vodou a mrazom a v neposlednom rade si
užívame skvelú zábavu na snehu.
Deti vedieme aj k tomu, ako chrániť prírodu cez zimu, starať sa o zvieratá a vtáčatá,
ktoré potrebujú našu pomoc.

A po studenej zime sa tešíme na voňavú
jar.
-Evička a Mirka-

Doma ma čakal ďalší darček! Bol to macko!!! A tak som sa s ním začala hrať. Bol veľký. Volá sa Teddy.
Takéto krásne boli naše Vianoce.
•••

Kristína Flimelová

Silvestrovský beh
Tesne pred Silvestrom som sa na atletike dozvedela, že pôjdem na Silvestrovský beh do
Senice. Mala som veľkú trému, lebo to bol
môj prvý beh. Rozmýšľala som, či tam pôjdem alebo nie.
Nakoniec som sa rozhodla, že tam pôjdem.
Nastal Silvester a šli sme do Senice. Strašne
som sa bála. Cesta nebola až taká dlhá, ale
musela som vstať skôr. Príprava trvala dlho,
lebo najskôr bežali mladší bežci. Potom sme
sa pripravili na štart my. Bežali sme 100 metrov šprint. Bolo tam viac dievčat, než som si
myslela. Potom zaznel výstrel a bežali sme.
Musela som sa cez všetkých pretlačiť, aby
som sa dostala dopredu. Zrazu som bežala
ako prvá. Až keď začali vyhlasovať výsledky, som si uvedomila, že som prvá! Nevedela
som, čo mám robiť od radosti.
Cestou späť som skoro vôbec nevnímala,
ale keď sme prišli domov, všetci sme sa tešili.

MŠ A ZŠ INFORMUJE

Dvaja tovariši
„Kde bolo i nebolo, bolo už jedno kráľovstvo.
A v tom kráľovstve žila chorá princezná.
A žiaden doktor jej nedokázal pomôcť. Lakomý tovariš Vincko svojho kamaráta Jóžina
o všetky veci pripravil“... A tak by sme mohli
pokračovať ďalej, ale nemusíme.
Kto sa na tomto divadelnom predstavení
Dvaja tovariši zúčastnil spolu s nami (žiakmi ZŠ a detičkami MŠ) dňa 22. decembra
2016 u nás v kultúrnom dome, tak môže
potvrdiť, že to bolo skvelé. Predstavilo sa
nám ochotnícke divadlo VaDiDlo z Lozorna.
Členovia tohto divadla sú naozaj perfektní.
Aj napriek tomu, že sú ochotníci, tak svoj herecký talent neskrývali.
Deťom sa najviac páčil dej rozprávky,
ktorá mala aj ponaučenie, potom čertíkovia
Eman a Gábor, čarodejnice Béla a Dora, princezná a pán kráľ. My dospelí sme ocenili aj
ich herecký výkon, kostýmy a prekrásne kulisy. Ďakujeme za krásny kultúrny a predvianočný zážitok a už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutie s nimi.
No a po divadielku nás veľmi milo prekvapili naše mažoretky. Ukázali sa nám v plnej
paráde (krásne kostýmy), aj s čarovnými paličkami. Bola to radosť pozerať sa na ne, ako
šikovne šibrinkovali s paličkami do rytmu
tanca. Vďaka ich trénerke pani Zuzke Lakiovej zožali pri svojej premiére veľký aplauz.
Aj im ďakujeme za krásny zážitok a veríme,
že ich v blízkej budúcnosti ešte budeme
môcť obdivovať. Držíme im palce.
-Viera Tarová-

Zvieracie
vybrané slová
Spoznaj zvieracie vybrané slová,
u nás ich ovláda celá škola.
Našu báseň začína KOBYLA,
ktorej sme dali meno Kamila.
Na farme je i bláznivý BÝK,
ktorý spí tvrdo ako medvedík,
a keď sa začne nový dník,
zobudí ho len farebný budík.
Hnevá sa aj malá MYŠ,
na býka kričí: „Prečo tak tvrdo spíš?“
Na pomoc zavoláme aj HMYZ:
„Dobre býka dohryz!“
Z vody sa vynorila RYBA,
mlčala, a to bola chyba.
Svoj ostrý zrak použil RYS,
svojím pohľadom odohnal dotieravý
hmyz.
Do debaty sa pridala KORYTNAČKA,
taká veľká farmárska rapotačka.
SÝKORKA – zlodejka, ukradla semienka,
zamyslený SYSEĽ, čo má bystrú myseľ,
vymyslel ďalší nezmysel.
Hlavu si nad tým láme i VÝR,
o jeho múdrosti koluje na farme chýr.
V potoku pláva VYDRA,
s nezvyčajným menom Mira,
a hrozne tým dráždi tigra.
Báseň končí vychudnutá VYŽLA,
ktorá málo jedla a celkom zmizla.
Autor: kolektív druhákov
a tretiakov ZŠ Jablonové

Pre prvákov našej ZŠ sme vyhlásili súťaž v kreslení na tému Zimná krajina. Víťazom sa stala Barborka Cinkaničová.

Poďakovanie
Organizácia každého podujatia je závislá od
ochoty ľudí. Našťastie sa vždy takí nájdu.
Mikulášske balíčky boli bohatšie vďaka rodičom týchto žiakov: Gubric Alan, Pavlíček
Nikolaj, Pernecká Eliška, Michalovích Tamara, Kučinský Filip a Barbora, Masopustová
Terezka, Kimličková Vanesa, Brennerová
Nina, Antal Gregor, Flimelová Kristína, Klamová Lujza a Peter, Ondrovič Martin, Motyčková Nicole a Michaela, Vlček Adam a COOP
Jednota Jablonové . Za ich odovzdanie ďakujem, samozrejme, Mikulášovi, čertovi a anjelovi :-).
Na vianočných trhoch koláčmi obohatili
náš stánok tieto mamičky: p. Flimelová, L.
Gorčíková, E. Orthová, p. Bilková, p. Michalovích, S. Martinkovičová, H. Pernecká, p.
Fábriová, p. Cinkaničová, p. Polakovičová,
V. Tarová, K. Kimličková, p. Kovaničová, G.
Kučinská, p. Poláková, K. Pavlíčková. Nesmierna vďaka rodičom, učiteľkám a žiakom,
ktorí sa postarali o fantastickú atmosféru
nášho stánku.
Vďaka Vám všetkým, ktorých som spomenul, má dobrovoľnícka práca pri podujatiach
svoj zmysel.
-Pavol Škoda-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Požiarny zásah
V nedeľu 15. januára 2017 nadránom vypukol požiar rodinného domu medzi škôlkou a železničnou stanicou. Skrytý požiar
odhalila poruchová služba, ktorá bola pôvodne privolaná na odstránenie poruchy
na elektrickom vedení.
Keďže vzápätí vypukol požiar, pracovníci energetiky privolali Hasičský záchranný
zbor z Malaciek, ktorý sem vyslal tri autá. Na
zásah bol privolaný aj náš DHZ, ktorého úlohou bolo prevziať požiarovisko po ukončení
práce profesionálnych hasičov. Náš zbor držal hliadku do 6. hodiny rána, keďže hrozilo
opätovné vznietenie.
Náš DHZ má novú cisternu, ktorá bola
použitá pri zásahu po prvýkrát. Aby sa dala
cisterna použiť aj v mrazivom období, musí
byť umiestnená vo vykurovanom priestore.
Keďže vykurovanú garáž nemáme k dispozícii, cisterna musela byť prázdna. Jej naplnenie vodou však skomplikovali zamrznuté
hydranty a napustili sme ju až po ich rozmrazení. Tento nedostatok je nutné čím skôr
odstrániť.
-Matej Jánoš, DHZ-
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Súsedský adventný víkend
Sobota 10. decembra v Jablonovom sa niesla
v adventnej atmosfére blížiacich sa Vianočných sviatkov. Na námestí pred Obecným
úradom vyrástol Betlehem, rozvoniavala
pani starostovej kapustnica a všelijaké dobroty, varený punč i vínko, predávali sa koláče
miestnych gazdiniek, s účelom prilepšiť deťom zo školy i škôlky...Ten, kto chcel, nakúpil
i nejaký ten darček pre potešenie... Školáci
i škôlkari dotvorili sviatočnú atmosféru svo-

jím vystúpením. Deti vyrábali svoj svietnik
z včelích plátov pre vianočnú adventnú špirálu, ktorú sme spolu zažali, kto sa nebál,
navštívil magickú skriňu, či sa zahral s čertom čertovské hrátky. Všetci, veľkí a či malí,
navzájom si užívali, dovolím si tvrdiť, že už
tradíciu Susedských vianočných jabloňáckych trhov.
Krásny Nový rok, milí Jabloňáci!
-DT-

Rodinný klub v marci
Za Rodinný klub (RK) by som chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom a dobrým
dušiam, vďaka ktorým sa nám počas celého
roka 2016 darilo uskutočňovať akcie. Každá
pomoc sa ráta. Ty nakreslíš kulisy, ty upečieš koláč a ty máš na starosti disciplínu.
V našom prípade je jedinou výplatou detský
úsmev a zážitky. S týmto plánom vstupujeme
aj do nového roku.
Plné skrine oblečenia vyvetráme na Bazáriku oblečenia v kultúrnej sále v marci, kde
srdečne pozývame všetky vekové kategó-

rie. Nebudú chýbať hračky a topánky. Stôl
RK garantuje najnižšie ceny. Presný termín
bude oznámený v rozhlase, na facebookovej
stránke a v škole na plagáte.
V marci nás čaká aj mesiac knihy a naša
veľmi obľúbená Burza kníh. Už teraz máme
nachystané fantastické tituly, ktoré sa budú
predávať za 50 centov – detské aj dospelácke knihy rôznych žánrov. Celý výťažok z predaja dostane Základná škola Jablonové.
Akákoľvek pomoc je vždy vítaná.
-Za RK Martina Masopustová-

Zo života Rodinného klubu v roku 2016
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Prvý Ples
seniorov
V sobotu 3. februára 2017 usporiadala
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Malacky 1. Ples seniorov. Organizátorom a realizátorom
sa stala Základná organizácia JDS Malacky.
Do pekne vyzdobených priestorov základnej školy na malackom Juhu sa zišli tancachtiví seniori z takmer všetkých organizácií z okresu Malacky.
Čestnými hosťami boli prednosta Okresného úradu Malacky Ing. Jozef Mračna,
predsedníčka Krajskej organizácie JDS p.
Lomnická, primátor mesta Malacky Ing.
Juraja Říhu, PhD., ktorý prevzal nad týmto
podujatím záštitu. Do tanca hrala skupina
Pavla Vávru a o kultúrny program sa postarala novozaložená spevácka skupiny
členov ZO JDS Malacky, a tanečníci zo súboru Macejko z Malaciek. Na prítomných
čakala i bohatá tombola, do ktorej prispeli
i zúčastnené ZO JDS. Pri pohľade na parket
bolo jasné, že najlepší liek na všetky bolesti seniorov je dobrá hudba, dobrá nálada
a príjemné chvíle v spoločnosti priateľov.
Už teraz sa tešíme na 2. ročník Plesu seniorov.
-M. P.-

AKTÍVNE JABLONOVÉ

Seniori súťažili v hre JOKER
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Malacky zorganizovala dňa 25. januára 2017
prvý ročník súťaže v kartovej hre JOKER. Akcia sa konala v obci Sološnica a zrealizovala
ju tamojšia základná organizácia JDS.
Do hry sa prihlásilo 40 súťažiacich, medzi
ktorými boli aj piati zástupcovia z našej organizácie a to Drahomíra Belačičová, Alžbeta
Čechová, Mária Kočanová, Emília Prokopová
a Elena Welterová. Z prvého kola postúpili aj
dve naše účastníčky Drahomíra Belačičová
a Elena Welterová. Obidve si veľmi dobre
počínali a postúpili do finále. V konečnom
poradí obsadila Elena Welterová druhé
miesto a Drahomíra Belačičová tretie
miesto. Víťazkou sa stala Anna Kaffelová
z Malaciek.

Starostka obce Sološnica a predsedníčka
okresnej organizácie im odovzdali vecné
ceny a diplomy. O občerstvenie súťažiacich
sa postarali členovia JDS zo Sološnice.
Všetci zúčastnení prežili príjemný deň,
plný súťažného nasadenia, ale i priateľského posedenia.
Blahoželáme nielen našim úspešným reprezentantkám, ale i víťazke. Už teraz sa tešíme na druhý ročník, ktorý bude o rok.
-M. P.-

UŽITOČNÉ JABLONOVÉ

Medicínske okienko – Otužovanie
Zimné obdobie si automaticky spájame s Vianocami, so snehom,
sánkovaním či lyžovaním. Iní si zase predstavia teplo rodinného
krbu, rodinnú pohodu pri popíjaní teplého čaju a varené víno.
Málokto si však predstaví napoly vyzlečeného a polozamrznutého chlapa skáčuceho do snehom pokrytého jazera. Je to možno
extrémna predstava, ktorá nie je pre každého a skôr spadá pod
kategóriu adrenalínových športov, no základný princíp – otužovanie – by si mal osvojiť a vykonávať každý z nás.
V čom spočíva tajomstvo zdravého otužovania a aké má účinky na ľudské telo?
Zlepšuje cievne prekrvenie
Zvyšuje imunitu a zlepšuje odstraňovanie toxínov
Blahodarne pôsobí na psychiku, preventívne na demenciu
Skrášľuje pleť a vlasy
Zvyšuje produkciu testosterónov u mužov, pozitívne pôsobí na plodnosť a pohyblivosť spermií
Dodáva energiu
Aktivizuje sa vnútorný antioxidačný systém
AKO SA SPRÁVNE OTUŽOVAŤ?
• Začať s otužovaním je možné v ktoromkoľvek veku. U detičiek je odporúčané až po
dovŕšení 2. roka života, vrchná hranica je
bez obmedzenia, ale v prípade, že si trúfate
aj na zimné kúpanie, je vhodné začať medzi
17. a 40. rokom života.
• V začiatkoch by sme mali byť v dobrej
fyzickej kondícii (opatrnosť je namieste
u ľudí s vysokým krvným tlakom či inak liečených na srdce a pri akútne prebiehajúcej
infekcii).

• Začíname pozvoľna vlažnou vodou každodenne, ktorú postupne ochladzujeme.
• Najdôležitejšie je otužovanie v ranných
hodinách – sprcha by mala trvať 1 – 3 minúty, mali by sme sprchovať celé telo s vynechaním hlavy. Pri sprchovaní nestojíme, ale
sa pohybujeme. Po osprchovaní je vhodný
ľahký tréning na zahriatie.
• Otužilým sa stávame po zhruba 6 mesiacoch, všetky účinky otužovania sa dostavia
až po 2 rokoch systematického otužovania.
• Otužovanie prebieha aj počas športových aktivít vo voľnej prírode. Vhodné je
pestovanie aeróbnych cvičení aj v zime (lyžovanie, beh, bežkovanie, a pod.).
• Otužilecký režim dodržiavame napríklad aj pravidelným vetraním v zime, neprekurovaním (ideálna teplota v spálni
je od 12 – 18 °C, v kancelárii okolo 20 °C),
vzdušným a ľahkým oblečením, nenosením
šálu a rukavíc, dostatočnou hydratáciou pokožky (pitný režim, krémy).
• Treba dbať o dostatočný prísun tekutín, a to aj v zime. Alkohol k otužovaniu nepatrí. V prípade zimných kúpeľov ľadových
medveďov po požití alkoholu dochádza namiesto k stiahnutiu periférnych ciev k ich

rozšíreniu, čím prúdi viac krvi do periférie
a hrozí rýchlejšia strata tepla a podchladenie vnútorných orgánov. Alkoholu sa preto
pri zimných kúpeľoch vyvarujeme. Strava by mala byť vyvážená so zastúpením
všetkých plnohodnotných živín. Dbáme
tiež o dostatočný spánok, ktorý by mal byť
podľa svetovej zdravotníckej organizácie
v rozmedzí od 7 – 9 hodín denne.
• So športovým otužovaním v jazerách
je vhodné začať až po zhruba 1 – 2 rokoch
otužovania v domácom prostredí. S plávaním začíname až po predošlom tréningu
(plávanie v studených vodách a jazerách
najprv v lete s postupným zvyšovaním
vzdialeností), treba plávať zásadne pri brehu, najlepšie v skupinkách. Maximálny čas
strávený vo vode plávaním by nemal presiahnuť 22 minút. Pred plávaním nesmieme opomenúť rozcvičku.
• Počas choroby sa neotužujeme. Po
chorobe doprajeme telu dostatočný čas na
regeneráciu a to až 7 dní a až potom začíname s pozvoľným otužovaním. Pri závažných ochoreniach pred ďalším pokračovaním je potrebné svoj zdravotný stav najprv
prekonzultovať so svojim lekárom.
-MUDr. Michal PatočkaAk sa chcete opýtať na nejaký zdravotný problém, napíšte nám svoju otázku na mailovú adresu jablonovskenoviny@gmail.com alebo jarogul@centrum.sk,
prípadne ju vhoďte do schránky Jablonovských novín v Kultúrnom dome do
15. marca 2017. V nasledujúcom čísle
novín vám odpovie MUDr. Michal Patočka.
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Stará staničná budova
Pri našej železničnej stanici donedávna stála
bývalá výpravná budova, ktorá pochádzala
z prvých rokov 20. storočia. Slúžila ako zastávka na železničnej trati Zohor – Plavecký
Mikuláš a prevádzka sa tu začala 15. novembra 1911. V polovici 70. rokov sa zmodernizoval železničný úsek Zohor – Rohožník pre výstavbu cementárne v Rohožníku
a významne sa tu zvýšil objem nákladnej
dopravy. Boli postavené nové stanice vrátane Jablonovskej (ďalej napríklad v Kuchyni
a Rohožníku). Osobná doprava na tejto trati
bola zastavená roku 2003 a pokus o jej obnovenie o dva roky neskôr bol neúspešný.

Trať sa využíva len na nákladnú dopravu.
Stará výpravná budova bola zbúraná a na
dôvody sme sa opýtali hovorkyne Železníc
Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlíkovej: „ŽSR, Bratislava pristúpili k odstráneniu
objektu z dôvodu jeho havarijného stavu, nepotrebnosti pre dopravnú cestu a znižovania
nákladovosti na správu a údržbu nepotrebného majetku. Objekt bol odstránený v 12/2015.
V procese zabezpečovania povolenia na odstránenie stavby sa na základe žiadosti ŽSR
k odstráneniu stavby vyjadrovala aj obec Jablonové (7. 7. 2014). Obec nemala námietky.“

-rog-

Stanica v Jablonovom v 20. rokoch 20. storočia (Jablonovská zbierka historických fotiek, časť Martin Entner)

Pohánka so šampiňónmi a lá rizoto
Pohánka je bezlepková potravina obsahujúca kvalitné tuky a bielkoviny. Pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi a znižuje zrážanie krvi v cievach. Obsahuje rutín, napomáha udržovať cievy v dobrej kondícii a chráni pred ich praskaním. Je to prastará
potravina, ktorá má v zdravom jedálničku dôležité miesto.
Potreby:
200 g pohánky
1 veľká cibuľa
1/3 póru
250 g šampiňónov
150 g čerstvého špenátu
avokádový olej
2 strúčiky cesnaku
slnečnicové semienka
2 PL Tamari (tradičná prírodná sójová
omáčka výraznej chuti s vysokým obsahom
aminokyselín, napomáha dobrému tráveniu,
vhodná pre bezlepkovú diétu)
petržlenová vňať na ozdobu, himalájska
soľ, rasca, kurkuma, čierne korenie

Postup:
Na avokádovom oleji speníme na drobno
nakrájanú cibuľku. Nepoužívame iný olej,
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avokádový má tzv. vyšší bod zadymenia,
teda je vhodný na tepelné spracovanie.
Pridáme premytú pohánku, nakrájaný pór,
šampiňóny, špenát, prelisovaný cesnak.
Zalejeme ju 1,5 násobkom vriacej vody
a dusíme 15 – 20 minút. Dochutíme soľou
a koreninami. Po dovarení pridáme Tamari. Posypeme slnečnicovým semienkom
a petržlenovou vňaťou. Podávame ako prílohu alebo ako hlavné jedlo.
-MC-

Nebezpečný tuk
Je po Vianociach a nie
a nie zapnúť nohavice,
sukňu. Poznáte to? Tento problém hromadiaci
sa v oblasti pásu nazývame viscerálny tuk.
Nedá sa len tak ľahko odstrániť a prináša
so sebou mnohé riziká. Väčšina z nás ho
považuje len za vec estetiky. Schudnem
a bude. No nie je to celkom tak. Štatisticky najviac infarktov a mozgových príhod
býva po sviatkoch. Toto môže mať na svedomí prejedanie sa a konzumácia nezdravých jedál. Tuk tlačí na naše orgány a žije
si doslova svojím životom. Odčerpáva
z tela hormóny a produkuje svoje vlastné,
ktoré podporujú chuť do jedla, ovplyvňujú
náladu a fungovanie mozgu. Vyrába v tele
látky, ktoré vyvolajú zápal. Ten môže spôsobiť rôzne choroby od poruchy spánku,
cukrovky až po choroby srdca.
Ako tento tuk vzniká?
Keď konzumujeme potraviny a nápoje s pridaným cukrom a málo sa hýbeme, vznikne
ľahko. Zjednodušene povedané, tieto cukry
sa v tele dokážu rýchlo vstrebať do krvi. Tam
by sa mala časť použiť, aby sme cez deň mali
energiu a časť má poputovať do rezerv. Ak
ho je ale v krvi priveľa, telo ho uloží do tukových zásob a tak vznikajú „pneumatiky“ okolo bruška. Žime zdravšie! Pre schudnutie je
najúčinnejšia kombinácia stravy a pohybu.
Tu je pár tipov, čo robiť inak a byť zdravší.

Cukor
Pite predovšetkým nesladené čaje a obyčajnú vodu. Obmedzte nakupovanie akýchkoľvek sladkostí, sladených vôd, bieleho chleba. Takto hneď významne znížite množstvo
prijatých cukrov. Pri varení, pečení použite
menej cukru ako sa píše v recepte. Vyhýbajte
sa umelým sladidlám. Ako náhradu môžete
pri sladení použiť, javorový sirup, erythriol,
melasu, ryžový sirup, sušené ovocie.
Tuky
Do jedálneho lístka zaraďte potraviny s obsahom zdraviu prospešného tuku, ako je
avokádo, kakaové maslo, organické vajíčka, kokosový olej, orechy a oleje z nich, bio
mäso, ryby.
Vyberte sa denne na 30 minútovú prechádzku alebo si zacvičte.
Naučte sa zvládať stres.
Doprajte si spánok.
Toto všetko pomáha bojovať proti nadváhe.
Zdraviu zdar!

-MC-

ŠPORT

Vianočný stolnotenisový turnaj
V nedeľu 15. januára 2017 sa uskutočnil ďalší ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu obce Jablonové. Zúčastnilo sa 8 stolnotenisových nadšencov, ktorí si zahrali medzi
sebou každý s každým. Zážitkom pre každého bolo určite zahrať
si na novom stole, ktorý spĺňa profesionálne kritériá a aj touto
formou by som sa chcel poďakovať Stankovi Tesárikovi, ktorý
stôl zapožičal. Turnaj mal ako vždy výbornú atmosféru a kvalitnú športovú úroveň. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka a uznanie.
Poradie a výsledky jednotlivých hráčov:
Meno

výhry

prehry

body

1. Ferianc

7

0

14

5

2

10

2. Tóth
3. Flimel
4. Tesárik
5. Alfoldy
6. Bálent
7. Cvikel
8. Prejsa

6
4

3

2

1

0

Záverom by som si dovolil vyjadriť osobný
postreh. Obec Jablonové sa v spolupráci so
školskou a športovou komisiou v posled-

1
3

4

5

6

7

balový turnaj, Stolnotenisový turnaj), žiaľ,
záujem Jablonákov je veľmi nízky alebo má
klesavú tendenciu a viac si túto možnosť vážia cudzí ľudia ako domáci. Každý dobrý nápad, ako danú situáciu riešiť je vítaný a OÚ
Jablonové s poslancami, ktorí sa venujú tejto
problematike si radi vypočujú každý názor či
nápad. Ďakujem.
-PaedDr. Marián Tóthpredseda školskej a športovej komisie

12
8

6

4

2

0

ných rokoch snaží oživiť športový život
v obci organizovaním viacerých súťaží (napr.
Futbalový turnaj amatérov, Beach volej-
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Plánovaný zvoz
komunálneho odpadu
v roku 2017
Dátum

Deň

20. 1. 2017

piatok

3. 2. 2017
17. 2 2017

piatok

vývoz

piatok

vývoz

piatok

vývoz

piatok

vývoz

piatok

vývoz

piatok

vývoz

piatok

3. 3. 2017
17. 3. 2017

piatok

31. 3. 2017
13. 4. 2017

ŠTVRTOK

28. 4 2017
12. 5. 2017

piatok

26. 5. 2017
9. 6. 2017

piatok

23. 6. 2017

Interval zvozu
1x
do mesiaca

Interval zvozu
2x
do mesiaca
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz
vývoz

Plánovaný zvoz
separovaných zložiek
v roku 2017
PLASTY

SKLO

13. 1. 2017

24. 1. 2017

10. 2. 2017

21. 2. 2017

16. 3. 2017

29. 3. 2017

6. 4. 2017

28. 4. 2017

5. 5. 2017

26. 5. 2017

1. 6. 2017

30. 6. 2017

30. 6. 2017
Zberová spoločnosť má právo nelikvidovať odpad uložený v nádobe, ak obsahuje 50 % separovanej zložky komunálneho odpadu (plast,
papier, sklo, textil, lístie, trávu), elektroodpad z domácností (rádio, mixér, televízor), stavebný odpad (tehly, obkladový materiál, betón).
UPOZORNENIE: Zvoz komunálneho a separovaného odpadu sa môže v priebehu roka z technických príčin upraviť.
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